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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 16.09.2020

Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost včetně doplnění
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Loubalová Miluše - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném v celkové výši 56.594
Kč (vzniklému v období za část 02/2018 a dále za 03/201809/2019) a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši
8.941 Kč (vypočítanému ke dni 16.09.2020) a službách v celkové
výši
59
Kč
(vzniklému
v období
01-09/2019)
a
k němu
náležejícímu případnému dluhu na příslušenství (ke dni
rozhodnutí ZMČ BS), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] ,
Vinohrady 34, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] (
[osobní údaj odstraněn] ) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanovisko dotčených orgánů:
 18. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 03.09.2020 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.18.20.04, ze dne 3. 9. 2020
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Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném v celkové výši 56.594
Kč (vzniklému v období za část 02/2018 a dále za 03/201809/2019) a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši
8.755 Kč (vypočítanému ke dni 03.09.2020) a službách v celkové
výši
59
Kč
(vzniklému
v období
01-09/2019)
a
k němu
náležejícímu případnému dluhu na příslušenství (ke dni
rozhodnutí ZMČ BS), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] ,
Vinohrady 34, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] (
[osobní údaj odstraněn] ).
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Blaštíková

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Mises

Oplatek

Sedláková

pro

pro

pro

pro

pro

Nepř.

pro

Nepř.

pro

pro

Nepř.

 75. RMČ BS projednala dne 13.07.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/75/53 Žádost o prominutí pohledávky Vinohrady 34, Brno
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném
v celkové výši 56.594 Kč (vzniklému v období za část 02/2018 a
dále za 03/2018-09/2019) a k němu náležejícímu dluhu na
příslušenství
ve
výši
8.011
Kč
(vypočítanému
ke
dni
13.07.2020) a službách v celkové výši 59 Kč (vzniklému
v období 01-09/2019) a k němu náležejícímu případnému dluhu na
příslušenství (ke dni rozhodnutí ZMČ BS), k bytu č.
[osobní
údaj odstraněn] , Vinohrady 34, Brno, žadatelka: [osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS
Termín:
16.09.2020
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

pro

pro

pro

omluven

pro

omluven

pro

pro

omluvena

pro

pro

 34. Komise bytová RMČ BS projednala dne 18.06.2020
s výsledkem:
Usnesení 34.3.7. [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj
odstraněn] ), Vinohrady 34, Brno, byt č.
[osobní údaj
odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
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prominutí pohledávky - dluhu na nájemném v celkové výši 56.594
Kč (vzniklému v období za část 02/2018 a dále za 03/201809/2019) a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši
7.536
Kč (vypočítanému ke dni 10.06.2020) a službách
v celkové výši 59 Kč (vzniklému v období 01-09/2019) a k němu
náležejícímu případnému dluhu na příslušenství (ke dni
rozhodnutí ZMČ BS), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] ,
Vinohrady 34, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] (
[osobní údaj odstraněn] )
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

omluvena

pro

omluven

pro

omluvena

pro

omluven

pro

pro

omluven

Předpis nájemného a služeb k bytu za 09/2019: 3.161 Kč 89,18
Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2020:
56.594 Kč
(ověřeno 10.06.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 02/2018-09/2019)
Dluh na příslušenství ke dni 10.06.2020:
7.536 Kč
(za 02/2018-09/2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 10.06.2020:
64.130 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.06.2020:
56.594 Kč
(ověřeno 30.06.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 02/2018-09/2019)
Dluh na příslušenství ke dni 13.07.2020:
8.011 Kč
(za 02/2018-09/2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 13.07.2020:
64.605 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.07.2020:
56.594 Kč
(ověřeno 30.06.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 02/2018-09/2019)
Dluh na příslušenství ke dni 16.09.2020:
8.941 Kč
(za 02/2018-09/2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 16.09.2020:
65.535 Kč
Poznámka BO:
Příslušenství ve výši 8.011 Kč, vyčíslené ke dni konání RMČ BS
dne 13.07.2020, bylo aktualizováno ke dni konání ZMČ BS dne
16.09.2020 na výši 8.941 Kč, což je zohledněno v návrhu
usnesení pro ZMČ BS.
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